
3. Stand op het gras van het buitenterrein inclusief partytent 
 (3x3 meter) - € 650

Afmeting stand:  6 x 6 meter.
Inclusief:    Lunchpakket en friet + snackbon voor 
      2 personen, 10 consumptiebonnen.

4. Rijdende demonstratie op het gras van het buitenterrein 
 (zonder partytent) - prijs in overleg

Afmeting stand en prijs: in overleg. Neem contact op met 
Vera Theelen voor de mogelijkheden. 
Inclusief:    Lunchpakket en friet + snackbon voor 
      2 personen, 10 consumptiebonnen.
Optioneel:    partytent (85 euro per tent).

Extra faciliteiten
Catering:
 Extra consumptiebonnen per 10 stuks:   € 20
 Extra lunchpakketten, per stuk:     € 7,50
 Extra friet- en snackpakket, per stuk:   € 7,50
Meubilair:

Afgerokte statafel met 2 krukken, per stuk:  € 37,50
Laag zitje met 2 stoelen, per stuk:    € 37,50

Stroom:
230V:             € 45 

Overig:
Partytent 3x3 meter:         € 85

VOORWAARDEN

Facturatie en betaling geschiedt vooraf. 

Aansprakelijkheid en verzekering: de organisatie van de Aardbeien Demodag is niet aansprakelijk 

voor diefstal, beschadigingen etc. van uw eigendommen. Wij adviseren u ter harte om een adequate 

verzekering af te sluiten en uw eigendommen te beveiligen.

Flyeren of enige andere vorm van dergelijke bedrijfspromotie op het beursterrein is niet toegestaan.

Annulering: annulering van deelname kan uitsluitend plaatsvinden door een e-mail te sturen naar 

communicatie@zlto.nl. De kosten zijn afhankelijk van de termijn van annulering. Tot 1 maand voor de 

Aardbeien Demodag zijn de kosten 25% van het inschrijfbedrag. Binnen 1 maand voor aanvang van de 

Aardbeien Demodag bedragen de annuleringskosten 75% van het inschrijfbedrag.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Als standhouder kunt u uw bedrijf promoten 
tijdens de Aardbeien Demodag 2020. U kunt 
al deelnemen vanaf 650 euro! Hieronder 
vindt u alle mogelijkheden.

Over de Aardbeien Demodag
De Aardbeien Demodag wordt jaarlijks bezocht door telers uit 
voornamelijk Nederland. Maar er zijn ook bezoekers uit België 
en Duitsland aanwezig, evenals veel bezoekers vanuit de 
periferie van de aardbeiensector en de vakpers. In totaal 
verwachten we zo’n 400 bezoekers op de demodag. 
Dit jaar vindt de demodag plaats op vrijdag 4 september 
van 12 tot 18 uur bij veredelingsbedrijf Limgroup in Horst. 

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als standhouder? Meld u dan vandaag 
nog aan via www.zlto.nl/aardbeiendemodag 

Vragen?
Heeft u vragen over de deelname? Neem dan contact met
Vera Theelen (Delphy), v.theelen@delphy.nl of 06 83 18 02 15.

Mogelijkheden
1. Standruimte op de beursvloer (tent) - € 650
 Afmeting stand:  3 meter breed, 2,5 meter diep.
 Inclusief:    Lunchpakket en friet + snackbon voor
       2 personen, 10 consumptiebonnen.

2. Dubbele standruimte op de beursvloer (tent) - € 995
Afmeting stand:  6 meter breed, 2,5 meter diep.
      Afwijkende afmeting is mogelijk, 
      maar in overleg. 
Inclusief:    Lunchpakket en friet + snackbon voor 
      2 personen, 10 consumptiebonnen.

Deelname 
aan de Aardbeien Demodag 2020


